
PROHLÁŠENÍ

KONFERENCE ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V KRAJSKÉ RADĚ SENIORŮ
JIHOČESKÉHO KRAJE

          Konference organizací sdružených v Krajské radě seniorů Jihočeského kraje se usku-
tečnila  v souladu se „ Stanovami Rady seniorů ČR“ schválenými 2. sjezdem Rady a dokumentem
„Organizační, finanční a personální zabezpečení krajských konferencí Rady seniorů ČR“ schvále-
ným Kolegiem Rady. 
          Posláním konference bylo vyhodnotit předchozí funkční období krajské rady, objektivně 
posoudit výsledky naší dosavadní činnosti a stanovit další úkoly. Konference ocenila to, co se v naší
práci podařilo a současně kriticky vyhodnotila i ty skutečnosti, které zůstaly za našim původním 
očekáváním a představami. Právě z nich se musíme poučit, aby práce krajské rady byla v dalším ob-
dobí posunuta na vyšší úroveň. Konference vyslovuje přesvědčení, že se v tomto úsilí dostane kraj-
ské radě podpory jak za strany orgánů Rady seniorů ČR, tak i od příslušných orgánů zastupitel-
ských. Na konferenci byly současně projednány nezbytné personální záležitosti, které život lidí v 
seniorském věku neodkladně nastoluje. Konkrétní věci k výše uvedenému poslání konference jsou
obsaženy v projednaných dokumentech, případně budou na základě usnesení konference dále roz-
pracovány.
          Na konferenci jsme podpořili závěry 2. sjezdu Rady seniorů České republiky. Podporu-
jeme Program Rady. Jsou v něm vyjádřeny hlavní problémy seniorské populace i zaměření dalších
úkolů. Program je nadčasový, pro práci seniorských orgánů i organizací inspirující. Proto obdrželi
delegáti k dispozici výtah z tohoto dokumentu. Úkolem je trvale objasňovat nejširší seniorské veřej-
nosti, jaké je poslání našeho občanského sdružení při prosazování oprávněných zájmů a potřeb star-
ší generace a získávat pro toto naše snažení podporu.
          Za hlavní priority považujeme zajištění spravedlivé důchodové, bytové, zdravotní
a sociální politiky. Nemůžeme být spokojeni s tím, že není ze zákona řešena taková bytová politi-
ka, která by zajišťovala cenově dostupné bydlení jak pro seniory, tak i pro ostatní nízkopříjmové
skupiny obyvatel a mladé rodiny vstupující do života. Rovněž vyjadřujeme nespokojenost s tím, jak
je postupováno v oblasti důchodové politiky. Zvýšení starobních důchodů o 40 korun v základní vý-
měře a jednorázový příspěvek 900 korun pro příští rok, nepovažujeme za splnění slibu současné
vládní koalice, že ve vztahu k důchodům napraví křivdy napáchané předchozími vládami. Tak jako
každá nastupující generace využívá materiální a duchovní hodnoty vytvořené předcházejícími gene-
racemi, tak i každá odcházející generace má právo na spravedlivý podíl z dalšího rozvoje společ-
nosti. To je ta nejvlastnější podstata mezigenerační solidarity.
          V příštích letech se opět uskuteční řada volebních klání. Jsme sdružením, které není poli-
tickou stranou ani hnutím, své kandidátky nebudeme sestavovat. Do politiky však budeme vstupo-
vat. Především tím, že bychom měli dát podporu těm politickým subjektům a průřezově v politic-
kém spektru těm jednotlivcům, kteří svou dosavadní prací prokázali, že drží dané slovo, že k opráv-
něným zájmům a potřebám seniorů dokáží dávat nejen sliby, ale především je podporovat a prosa-
zovat, že se budou starat o blaho všech občanů naší republiky. Senioři nejsou jediní a výjimeční,
 kdo usiluje o sociální spravedlnost. Těch potřebných je mnohem více. Proto jsme se všemi potřeb-
nými sociálními skupinami obyvatel solidární.
          Je ještě jedna důležitá nezastupitelná priorita. Tou je život v míru. V naší společnosti do-
žívají poslední ročníky populace, které zažily druhou světovou válku, jejíž 70. výročí ukončení
připadlo na letošní rok. Mnozí se aktivně zapojili v boji proti zlu vycházejícímu z Říše, která se
chtěla stát tisíciletou. Nezapomínejme, jakými oběťmi musela být porážka nacismu vykoupena. Jed-
ním z aktuálních odkazů této zkušenosti se musí stát, že se nenecháme zavléci do různých dobro-
družství v zájmech, které jsou nám cizí. Chceme, aby naše děti, vnuci a další generace potomků 
prožili hezký, plnohodnotný život v míru. I o to musíme usilovat i o to se musíme zasloužit. 




